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  چكيده
هاي مختلف  سلسلهويژه در ها واديان پيشين جهان، به بر پاية متون تاريخي، در تمدن

ميـان زنـان    ايران باستان، در دورة ماد، هخامنشي، اشكاني و ساسـاني، حجـاب در  
ورود اسالم به ايران حجاب  شود كه با معمول بوده است؛ و اين حقيقت روشن مي

و حجاب  اند بلكه بانوان ايراني ازدوران باستان حجاب داشته ؛وارد ايران نشده است
اقليمي، اجتماعي، كـار و پيشـه، سـبك و اسـلوب خاصـي       آنان با توجه به شرايط

تـوان آن   نوع پوشش آنها است كه مي دارد، بر صحت اين ادعا گواهيآنچه  ؛داشت
رسـتم،   نقش(هاي باستاني  مانده در مكان جا هاي به را در دوران باستان از روي كتيبه

ت شـده  هاي محافظـ  ها و مجسمه ، ظروف، تنديس...)رجب و  مشيد، نقشج تخت
 شـاهنامة طريق منـابع وكتـب معتبـر ماننـد      و در دوران بعد از اسالم ازها،  ر موزهد

  .ـ مشاهده كرد زمين است نماي فرهنگ ايران ـ كه آيينة تمام فردوسي
   .حجاب باستان، پوشش، ماد، هخامنشي، اشكاني، ساساني :ها واژه كليد

  مقدمه 
. نيسـت  جدااز وضع عمومي آن جامعه  شك وضع اجتماعي زن در هيچ دوره و تاريخي بي

مانـده از   و آثـار برجـاي  ي اسـت  ترين مراكز زندگي بشـر  ترين و كهن ايران يكي از قديمي
كلي، بررسـي نخسـتين    طور به. مورد نقش زن در جامعه بسيار ناچيز است روزگار باستان در
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از زندگي بشـر   واسطه آثار مكشوف و آنچه ها و اقوام گوناگون فقط به جوامع بشري وملت
  .جاي مانده ميسر است آن دوره بر

. يالم، زن مقـام وااليـي داشـت   عـ پادشـاهي در ايـران باسـتان و در دورة     در دوران مادر
بـر   عـالوه . كنـد  هاي زني از اين دوره در دست است كه اين گفته را تأييـد مـي   مجسمة الهه

اما بـا ورود  . نان اين دوره بودرهبري اقتصادي و اجتماعي، مقام روحانيت نيز از امتيازات ز
ها به ايران، نظام ارزشي كه در آن مادر مقام واالئي داشت به نظام پدرسـاالرانه تغييـر    آريايي

دربارة مطرح شده، مسئلة حجاب زنان است  كرد و آنچه در اين دوره مباحث ضد و نقيضي
  :كه سعي شده در اين جستار به تبيين موارد زير پرداخته شود

كردند و اصوالً معني حجـاب در   زنان در ايران باستان حجاب خود را رعايت مي )الف
  ؛بودآن دوره متفاوت از امروز 

هاي بعدي، اثري از حجاب زنان پارسي  در نقوش تخت جمشيد، در مقايسه با دوره)ب
  .وجود داشته است

  
  »حجاب«و » پوشش«هاي  واژه

شـود؛ بـراي    مشـتقات آن اسـتعمال مـي   هاي مخصوصي براي حجاب و  در هر زباني، واژه
آمـدن،   داشـتن از در  ، بـاز )حجـب (كردن  در پرده :در زبان فارسي به معاني» حجاب«نمونه، 

هـر آنچـه خـود را    ـ گيري، عفاف، حيا، پرده، حاجز، رادع، حائل ميان دو چيز، پوشاك   رو
زخـم بـر    دفع چشمكه براي  ــ  ، روپوش، روبند، نقاب، برقع، چادر، ستر، حرز ـ بدان پوشند
  )1007: 1385دهخدا، . (آمده است...  ـ خود آويزند

بيشـتر  : »حاجـب «و » پـرده «معنـي   اسـت هـم بـه   » پوشيدن«معني  هم به» حجاب«كلمة 
دهـد كـه    مي» پوشش«اين كلمه از آن جهت مفهوم . است» پرده«معني  به» حجاب«استعمال 

اصل لغت هـر پوششـي حجـاب    حسب  پرده وسيلة پوشش است و شايد بتوان گفت كه به
 .شـدن صـورت گيـرد    واقـع  پرده طريق پشت شود كه از نيست؛ آن پوشش حجاب ناميده مي

  )78: 1376مطهري، (
  : گويد او مي. داند خلدون حجاب را پرده و حائل مي ابن

ـين خـود    هاي كشور خاطر دوري از تمايالت و هوي و هوس دولتها در آغاز كار خود، به داري، ب
كـامگي   سـوي خـود   چه از عصبيت اوليـة خـود بـه    تدريج هر دادند؛ اما به ائل قرار نميو مردم ح
دهنـد و متصـدي ايـن امـر را      قـرار مـي  ) اي پـرده (شوند، بين خود و مردم حجابي  تر مي نزديك
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. گوينـد  اين حجاب را حجاب اول مـي . كه در دورة امويان مرسوم بوده است فتندگ مي» حاجب«
قبـل آن   اي كه در دولت ما بر آن پرده حجاب دورة عباسيان است كه عالوه حجاب دوم از نظر او،

بار ميـان پادشـاه بـا هواخواهـان،      شود و اين بين مردم و خليفه وجود داشت، كمي محدودتر مي
شود كه پادشـاه را از   نهايت، حجاب سوم زماني اجرا مي در .درباريان و خواص خود وجود دارد

كـردن او و بـه تخـت     دور نگه دارنـد و قصـد محجـور    خودو خانوادة  تماس با مردم، درباريان
  )560ـ  562: 1382خلدون،  ابن( .نشاندن فرزند او را داشته باشند

زن محجـوب اسـت يعنـي زنـي كـه بـا       و  »پوشش«به معناي  »حجاب«در زبان عربي 
نقـش   و مفهوم خمار و جلباب )4/257ج: م1997 ابن منظور،( .1پوشيده شده باشد پوششي

شـود ودر   كليدي در فهم حجاب دارد و با عناوين مقنعه يا روسري و چـادر از آن يـاد مـي   
خمار براي زن است وآن دسـتاري اسـت كـه زن سـرش را بـا آن       :خوانيم لسان العرب مي

غير از  جلباب به: المحيط آمده است و در قاموس )4/257ج: م1997 ابن منظور،( .2پوشاند مي
 فيروزآبادي،( .٣شود هاي ديگر پوشيده مي است ومانند خمار روي لباس ملحفه بلكه مثل آن

يدنينَ عليهن من جالبيبِهن ذلـك أدنَـي أن   « :و يا در قرآن كريم آمده است )1/49ج: م1998
خـود را  ) هاي بلنـد  روسري(جلبابها «) 59:احزاب( »يعرفنَ فَال يوذينَ و كانَ اهللاَ غَفوراً رحيماً

اين كار براي اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر اسـت  . فروافكنندبر خويش 
  ».خداوند همواره آمرزنده ومهربان است

كند و در  استفاده مي» حجاب«در نامة معروف خود به مالك اشتر از واژة ) ع( حضرت علي
  )224: 1388، البالغه نهج( .4»داري؟ پس چرا خود را پنهان مي« :است» پرده«آن جا نيز منظور 

معنـاي   بـه  robeكار رفتـه اسـت و    به» جامه«و » لباس«معناي  به dressدر زبان انگليسي 
 .اسـتفاده شـده اسـت    »حجـاب «و  »خمـار «معنـاي   بـه  veilو) جلبـاب (لباس بلند وگشـاد  

  )12ـ  11: 1354پور،  آريان(
  

  زنان ايراني در دوران پيش از تاريخ
قبل تاريخ از تاريخي، اختراع خط است كه تـاريخ آن را حـدود    ابندي دوران م مالك تقسيم

ها اقوام بومي ايران كـه بـه آسـياني     پيش از ورود آريايي. زنند پنج هزار سال قبل تخمين مي
زيسـت،   كه هنوز انسان در دوران شكارگري مـي . م.هزار سال ق معروف بودند از حدود ده

هـزار   از حـدود هشـت  . هاي جهان پراكنده است فرهنگ و تمدن داشتند كه آثار آن در موزه
نقـش زن چـه در    ــ  سنگي و در مرحلة كشاورزي و بعد شهرنشـيني  ـ يا دوران نو م.سال ق
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در اولـين قطعـات كوچـك     .مورد توجه بوده استامور و مسائل روزمره و مسائل آسماني 
تنها نقش زن  ،شود ندرت تصوير انساني بر آنها ديده مي نقاشي شده از جنس گل پخته كه به

يـا   »النـوع مـادر   ربـة «زن . م.هـاي دهـم و نهـم ق    در فالت ايـران، در هـزاره  . مشهود است
كه وظيفة اصليِ وي در طبيعت، آفرينش و زندگي است ـ » الهة باروري«و » بانوي مادر ايزد«

 زنان در جامعة بدويِ فالت ايران، وظـايف بسـيار سـنگيني را بـر عهـده     . پرستيدند را ميـ 
 ؛هاي طبيعي بودنـد  آورندة ميوه آنها نگهبانان آتش و سازندة ظروف سفالين و فراهم. داشتند

و حتي بر مردان نيز برتري داشتند تا آنجـا كـه بـه مقـام روحانيـت هـم       ) 75: 1380بياني،(
رسيدند و حق داشتند شوهران متعددي براي خود برگزينند و اين يكـي از اختصاصـات    مي

از اين عصر، تعداد زيـادي   )152: 1346ي، ئپارسا(. ت ايران بوده استنخستين ساكنان فال
ايـن  . دست اسـت  در ،النوع مادر كه خداي نعمت و فراواني بوده هاي سفالين از ربة مجسمه

واحد هم شوهر و  قبل تاريخ پيدا شده و همسري داشته است كه در آنِ ربة النوع در ايران ما
توان اساس ازدواج محارم را در مذاهب اقـوام   اينجا مي ردشد؛ و  هم فرزند او محسوب مي

تـرين   ــ بـزرگ  » شيناك شو  اين«در معبد . م.در اواخر هزارة سوم ق. كردوجو  ايراني جست
دو «يـا  » ساك نينهور«قرار داشته كه بنام » الهة بزرگ«معبد شوش، پايتخت عيالم، ـ مجسمة  

  )26: 1379ير،  پي( .معروف بود» بانوي كوهستان
سؤال اصلي پژوهش اين اسـت كـه آيـا زنـان      ،ترتيب، در مورد پوشاك و حجاب بدين

رو، و به عبارتي آيا زنـان ايرانـي در باسـتان حجـاب      رو بودند يا پوشيده ايران باستان گشاده
  . داشتند يا نه

هـا، روش زمامـداري و    هـا، كشورگشـايي   گفتني است كه مورخان هميشه دربارة جنگ
نگاري نظـامي در دورة باسـتان وجـود     درواقع نوعي تاريخ. نوشتند مان ميجهانگشايي حاك

مسـئله حجـاب يـا    شد و اگر كسي بخواهد  ندرت به مسائل اجتماعي توجه مي داشت، و به
چنـدان بـه نتيجـة مطلـوب و قابـل       ،و بررسـي كنـد   تحليـل در ايران باستان  حجابي را بي

اطالعـاتي در خـور    شـاهنامه هويت ايراني يعني در اين ميان، آيينة . اطميناني نخواهد رسيد
هم بيشتر به تـاريخ پادشـاهان و شـرح     شاهنامهبا وجود آنكه . دهد توجه در اختيار قرار مي

هايي از تـاريخ اجتمـاعي ايـران را     كند، گوشه هاي آنان توجه مي ها و جهانگشايي جهانداري
 كنـد  در مورد زنان ايراني اشاره مي» انروي پوشيده«دهد و در اين ميان، بارها به  نشان مينيز 
هـاي   دهد كه زنان مـا از زمـان   اشاراتي دارد و نشان مي» چادر«به حجاب نيز چندين بار  و

  .اند باستان داراي چادر بوده
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آيد كه از ابتداي تاريخ، يعني دوران جمشيد و فريدون، زنان ايران  مي چنين بر شاهنامهاز 
  :گويد دست ضحاك مي كه در گرفتار شدن دو خواهر جمشيد به نچنا. اند بوده» روي پوشيده«

ــيد ــه جمشـ ــاكيزه از خانـ  برون آوريدنـد لـرزان چـو بيـد  دو پـ
 ســر بــانوان را چــو افســر بدنــد  كه جمشيد را هر دو خواهر بدند

 دگــر مــاهرويي بــه نــام ار نــواز  رويــان يكــي شــهرنازز پوشــيده
ــد ــوان ضــحاك بردن ــه اي ــدان  شــانب ــاب ــپردند اژده ــان وش س  ش

  )1/218ج :1378 فردوسي،(

  :آمده استخوان اسفنديار  در داستان هفت
ــج  رويـان ارجاسـپ پـنجز پوشيده ــه و درد و رن ــا موي ــد ب  برفتن

 غـم دختـرش ابا مويـه مـادر بـه     دو خواهر دو دختر يكي مادرش
  )2/1233ج :1378 فردوسي،(

» دختـر «و » خـواهر «، »همسر«، »مادر«معني  را به رويان فردوسي در موارد متعدد، پوشيده
  :كه در داستان مرگ اسفنديار كار برده است، چنان خانواده به

ــان او ــيده رويـ ــان او    بشـــدهش ز پوشـ ــد موي ــون دل جع ــر از خ  پ
  )2/1300ج :1378 فردوسي،(

  :كند كه كيكاووس فرزندش را به شبستان خويش هدايت مي يا هنگامي
 چه سودابه خود مهربان مادر است  واهر اسـتپس پرده مـن تـرا خـ   

ــين ــيدگان را بب ــرده پوش ــس پ ــرين     پ ــد آف ــا كنن ــان ت ــاني بم  زم
  :كند گونه روايت مي رفتن بهرام گور پادشاه ساساني را فردوسي اين

 به خواب و به آب آرزومند شاه  همي راند حيران و پيمان به راه
 سوي در سرائي رسيدز هامون  چنين تا بـه آبـاد جـائي رسـيد
 ز بهــرام خســرو بپوشــيد روي  زني ديد بر كتف او بـر سـبوي

هاي پارسايي بـه شـمار آورده و    و همسر خسرو پرويز پوشيدگي موي را يكي از نشانه
  :گويد فردوسي از زبان وي چنين مي

 به پوشيدگي نيـز مـويش بـود  سوم آنكه بـاال و رويـش بـود
  )4/2223ج :1378 فردوسي،(



  حجاب در ايران باستان   116

  1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، زنان ةنام پژوهش

بنابر . كردند زنان ايران باستان كه از طبقة ممتاز بودند همواره حجاب خود را رعايت مي
كه بهـرام گـور بـراي     آنچه از داستان ويس و رامين ذكر شده در روزگار ساسانيان، هنگامي

گـوي و   آورد با دختـران چكامـه   شكار به خارج از شهر به دشت و بيابان و صحرا روي مي
برابر شـاه ظـاهر    گونه حجابي در شده است كه بدون هيچ رو مي دان روبه قيسرا و موسي نغمه
  .ربودند نمائي خويش، دل از وي مي شوند و با هنر مي

ــيش ده ــد در پ ــيا دي ــي آس  نشســته پراكنــده مــردان مــه  يك
 يكي جشنگه سـاخته بـر كـران  وزان آتش روي همـه دختـران
 جــاي رامشــگرينشــانده بهــر   ز گل هر يكي بر سرش افسري
 برون آمدند از ميـان هـر چهـار  از ان دختران آن كـه بـد نامـدار
 يكي نازيـاب و دگـر سوسـنك  يكي مشك ناز و ديگر مشكنك
 بــرخ چــون بهــار و ببــاال بلنــد  بــر شــاه رفتنــد بــا دســتبند
ــام را  همــي چــا مــه گفتنــد بهــرام را ــش و ك ــا دان ــاه ب  شهنش

  )17 - 3/16ج :1378 فردوسي،( 
كردنـد ولـي از    بعضي منابع معتقدند كه زنـان ايرانـي از چـادر و روبنـد اسـتفاده نمـي      

  )207: 1377،علوي( .ها و نمايش برهنة اندام خود پرهيز داشتند گري جلوه
دست آمده كه زنان ايران باستان  ها و نقوش به ها، تنديس سكهبه  توان نظر مياين  تأييددر 
. رفته است شمار مي سنت و وجه امتياز اشراف به، روي و مويپوشيدگي  نداشتند وليحجابي 

هردوت و استرابون نيز هر دو پوشيدگي زنـان طبقـات ممتـاز ايـران قـديم را امـري متـداول        
كه زنان طبقات ديگـر از ايـن    كنند ميآورند و تأكيد  شمار مي و آنرا نوعي اشرافيت به دانند مي

 »چـادر «اما با توجه به اينكـه واژة   )148: 1377،علوي(. ددانستن در پرده بودن، خود را آزاد مي
(cvatur) ايـن واژه  آيد كـه   آمده است، چنين برمي» پوشش«و  »لباس«معني  در زبان پهلوي به

نحـو   شـد بـه   اسـتفاده مـي  هـم  اگر چادر البته مسلماً . كاربرد داشته استقبل از ساسانيان نيز 
هاي جديد و برداشت  ي تاريخي با مفاهيم و انديشهها بررسي اصوالً. امروزي آن نبوده است

گـذار از  . هر متني را بايد در سياق خود مورد مطالعه قرار دادو  ؛اشتباه استاز آن متجددانه 
اي است  عكس قضيهرمرحلة فضيلت به رذيلت و يا تبديل مجاز به ممنوع و روا به ناروا يا ب

ـ كه بسيار هم  براي پوشش زن »حجاب« ةواژردن كار ب به. كه همواره بايد مد نظر قرار گيرد
است و هم به  »پوشش«هم به معني  »حجاب« ةواژ. چندان صحيح نيست ـ شود استفاده مي

از آن جهـت   واژه،اين . است »پرده«معني  به ين كاربردش،و بيشتر ،»حاجب«و  »پرده«معني 
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بر اساس معناي لغـوي   وسيلة پوشش است و شايد بتوان ،دهد كه پرده مي »پوشش«مفهوم 
اسـتعمال كلمـة حجـاب در مـورد پوشـش زنـان       . پوششـي حجـاب نيسـت   گفت كه هر 

معني پوشـش   كه به» ستر« واژةو در اصطالح فقها  گذشتهدر . نسبتاً جديد است ياصطالح
  ).79: 1376، مطهري. (كار رفته است است به

  
  منزلت زن درايران باستان
 همـه عنوان يكي از اعضاي خانواده در  به وخوردار  جمندي بردر ايران باستان، زن از مقام ار

  .براي اثبات اين موضوع شواهد زيادي دردست است .بودشئون زندگي با مرد برابر 
ديني كه زنـان   اعمالدر يك رديف ذكر شده است و در جا  همهنام زن و مرد  ،در اوستا

كـه   صـورتي  در نيـز و  ؛مرد برابر اسـت  ي كه بايد بخوانند، زن را بايبايد انجام دهند و دعاها
بينـيم كـه زنـاني     برسد و در تاريخ ميهم موبد حاضر نبود، ممكن بود زن به مقام قضاوت 

سـن  ) 9: 1377 علـوي، . (اند مانند هماي، پوراندخت و آزرميدخت به مقام پادشاهي رسيده
. زن هسـتند ) ناهيد(و گروهي از فرشتگان هم مانند آناهيتا  لوغ براي مرد و زن يكسان بودب

ـ  ؛ ونث هستندؤامرتات، هورتات و سپنتا ارمئيتي م ،5در ميان امشاسپندان ويـژه سـپندارمز    هب
ست ا در جهان مادي پرستاري زمين با او ونماينده زمين است و يكي از صفات اهورا مزدا 

منزلـت  منابع در مورد ) 9: 1377 علوي،. (شود همين جهت دختر اهورا مزدا خوانده مي و به
  :گويند زنان در زمان زرتشت چنين مي

در زمان زرتشت پيغمبر، زنان، همانگونه كه عادت پيشينيان بود، منزلتي عالي داشتند و با كمال 
آزادي در ميان مردم آمد و شد مي كردند صاحب ملك و زمين مـي شـدند و در آن تصـرف    

ضر بنام شوهر يا به وكالت از طرف مالكانه داشتند و مي توانستند مانند اغلب زنان روزگار حا
پس از داريوش اول، مقام زن مخصوصـا در ميـان   . وي به كارهاي مربوط به او رسيدگي كنند

زنان فقير چون براي كار كردن ناچار از آمـد و شـد در ميـان    . طبقه ثروتمندان، تنزل پيدا كرد
  )1/433ج: 1378ويل دورانت، . (مردم بودند آزادي خود را حفظ مي كردند

مقام زن در دورة هخامنشي با توجه  دربارةبايد اعتراف كرد كه اين سخن ويل دورانت 
دختران پارسي مانند پسران تعليم و . منصفانه است و تطبيق آن با منابع ديگر يك داوري غير

  :پرداختند هاي بدني مي اند و به ورزش ديده تربيت نظامي سنتي مي
هاي  ده خانمز حضور زنان سوار بر اسب در كنار شاهزاا ،در لشكر داريوش سوم هخامنشي

  )605: 1379بريان، ( .درباري ياد شده است
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   :گرفتتوان نتيجه  مي رو ، از اينهاي عاميانه ايراني است زن جنگجو بخشي از سنت
 وجه بـراي زنـدگي منـزوي و در بسـته      هيچ بهپارسي ) اشرافي(دختران جوان اريستوكرات

  )605: 1379بريان، (. دآماده نشده بودن

دعـاوي قـرار    ةيالم، زنان ماننـد مـردان در مقـام خواهـان يـا خوانـد      عدر نظام حقوقي 
. يافتنـد  ها حضور مي ن دادرسيعنوان شهود و درجريا هيچ تشريفات ويژه به گرفتند و بي مي
حقـوق  مقياس وسيعي  ماخ به ة سوكاليالمي در دورعهاي موجود در منابع، زنان  بر نشانهبنا

سـاالرانه اسـت    اند كه نقطة مقابل وضعيت آنها در نظام برادر كسب كردهبراي خود مساوي 
يعني زماني كه حقـوق بـرادران بـراي وصـول بـه      ، يالم حاكم بودعكه پيش از آن دوره در 

  .شد ميراث انحصاري بود و حقوق خواهران كامالً ناديده انگاشته مي
يافت، اموال به فرزندان منتقل  رانه گسترس ميبه هر نسبت كه صورت حقوقي پدر ساال

 ،از آن پـس پسـران و دختـران از لحـاظ ارث    . يافـت  عيالمي بهبود ميمقام زن و شده،  مي
  )45: 1385 ،حجازي( .حقوق مساوي داشتند

تا آنجـا   ،شد ساالرانه بيشتر تباه مي پدر الرانه، حقوق زنان نسبت به نظامسا در نظام برادر
يالمي عنام دوران اعتالي حقوق زن  نويسان به يالم كهن را تاريخعساالري در  كه دوران پدر

  .كنند معرفي مي
  

  پوشاك زنان ايران باستان
  پوشاك زنان مادي

 ؛اند همانگونه كه از نقش برجستة آشوري نينوا مشخص است، زنان مادي موهاي بلند داشته
هيأت كلي زنان مادي به ايـن   ،ن زماناز ديد مردم آ ،و اگر تنوع آرايش مو هم وجود داشته

هـا   تنوع الگـويي لبـاس   ؛گونه پوششي براي سر نداشتند زنان مادي هيچ. صورت بوده است
  داشـت » دالبـر «تكه بود، كه تكة رويي در دو طرف بغل پـا   زياد نبود و جامة معمول آنها دو

شـايد   بودنـد؛  مردان فاقد كفـش  بر خالفزنان . شد طوري كه لباس زيرين مشخص مي به
مادهـا بعـد از    )91: 1385 ،حجازي( .اند دليل نوع كار و محل اشتغالشان به آن نياز نداشته به

خصوص دولـت آشـور در    تشكيل دولت مركزي و قوي جهت مقابله با دشمنان خارجي به
در وضعيت ظاهري  ،آوردن به ثروت عنوان پايتخت و روي و ساختن شهر هگمتانه به ،باختر

  . آمد پديد تغييراتي آنها نيز
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. را نداشـتند  بـرداري از آن  چنگ ايشان افتاده بود كه فرصت بهـره  ثروت به اندازة ناگهاني به
بودنـد، مردانشـان شـلوار     بنـدة مـد و زنـدگي تجملـي شـده      ،مردم طبقات باالي اجتماع

 حتـي  ؛و جواهر مي آراسـتند » سرخاب«پوشيدند و زنان خود را با غازه  شده مي قالبدوزي
  )407: 1378دورانت،  ويل( .دادند زين و برگ اسبان را با طال زينت مي

  
  پوشاك زنان پارسي

و بـا سـكوت از آن     ميـان نيـاورده   بـه  سخني اكثراً ،پوشاك زنان پارسي ةنويسان دربار تاريخ
علت تماس نداشتن با  پوشاك زنان آن دوره يا به ةنويسان دربار اين سكوت تاريخ. اند گذشته

علـت   يـا بـه   ،اه نداشـتند ر6براثر نزاكت اخالقي ايرانيان بوده كه زنان در مجامع عموميآنان 
   ،باهت عادي و معموليــتذكر اين شبه ي بوده كه ـهمانندي لباس آنان با لباس مردان پارس

  .نيازي وجود نداشته است
هـاي   پوشـش  ،هـاي بـومي   آن زن از نقوش هخامنشي تصاويري به يادگار مانده كـه در 

دامـن   ،از زانـو بـه پـايين   و  ،چين و كوتاهپربلند، داراي آستين  و جالبي دارند، پيراهن ساده
زن تصـويري از   نقـوش، در ايـن  ) 155 :1385 ،حجازي. (هايي تا به مچ آويزان است شرابه

شكل بـر روي   و چادري مستطيل شدهاسب سوار  دهد كه از پهلو بر بومي ايران را نشان مي
 ،نيـز  آندامـن بلنـد و زيـر     ،و در زير آن يـك پيـراهن   ؛ود افكنده استهاي خ سر و لباس

  )79 :1347 ،ضياپور( .پيراهني ديگر و بلندتر تا مچ پا نمايان است
ايـن  . كردنـد  پوشيدند نيز استفاده مـي  زنان پارسي از نوع لباسي كه مردان هخامنشي مي

شود  نگهداري ميهرميتاژ  ةزكه امروزه در موـ  گلي يظرف بر روي شده حكگفته را تصوير 
نه و آسـتين آن  ي است كه شاشكل پوش به شكل اين لباس از نظر دامن و باال. كند يد ميأيت ـ

با ، مرد و زنكه قد  يصورت و دامن نيز درچون مانند شنل است، با هر اندامي متناسب است؛ 
مكـن اسـت كـه    لباس زنـان ايـن دوره م   ،بنابراين .بود مناسبهم اختالف زيادي نداشت، 

فرشـي   نقـش  يد ايـن گفتـه،  أيشاهد دوم براي ت. اختالفي با لباس مردان پارسي نداشته باشد
 استدوران هخامنشيان  اين فرش متعلق به. دست آمده است هاست كه در پازيريك سيبري ب

تـن دارنـد و    دهـد كـه لباسـي چـون لبـاس مـردان پارسـي بـه         زناني را نشان ميتصوير و 
فقط اختالفي كه در لباس زنـان بـا   . كردند همان است كه پارسيان به پا مي هايشان نيز كفش

زيگزاگ  صورت موارد به است كه در برخي آن ةسينه و شكل يق تزئينات پيش است،مردان 
  )79: 1347، ضياپور( 1شكل  .است
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  1شكل 

نقـوش   شود اين است كه چرا در تصاوير تخـت جمشـيد از   سؤالي كه بسيار مطرح مي
بايد در جواب گفت كه جاي حيرت و تعجب نيست زيرا حـرم،   ،نيستزنان پارسي اثري 

اي  اي شاه بـود و در اصـطالح مـادي، مكـاني بـود كـه زنـان صـيغه         مخصوص زنان صيغه
تـري   ملمـوس بـه شـكل   و اين نكتـه در سـخن پلوتـارك     ؛صورت جدا سكونت داشتند به

  :شده است بيان
ه آزادي روابط زن و مرد سخت حساسيت دارند تا آن حد كه اگر نسبت ب] پارسيان[بربرها 

هاي شاه نزديك شود و يا او را لمس كند؛ و يا حتي اگر در جريـان   كسي به يكي از صيغه
با مجـازات مـرگ مواجـه     ،هاي حامل بانوان بگذرد و با آن تماس حاصل كند سفر از ارابه

  ) 602: 1379، بريان. (شود مي

اگـر هـم    و ؛نان اين دوره در زندگي اجتماعي شركت چنداني نداشـتند خاطر اينكه ز هب
تعليم وتربيت نظامي  ةدر زمين و ملموس صورت غير به ،است از فعاليت اجتماعي شده سخني

در تصـاوير تخـت    باعث شـده كـه   ،به زنان خود بوده و حساسيت شاهان هخامنشي نسبت
بود گوش نازكي  چهار ةپارچنيز،  پارسي زنانچادر . ديده نشود جمشيد اثري از نقوش زنان

  .شبيه چادرهاي امروزي بوده است وانداختند  هاي خود مي لباس بر سر وكه 
  :نويسد ميبانوي اردشير دوم  ،استاتيرابارة پلوتارك در

زده و جمال دالراي خـويش   هاي گردونه را باال مي آمده و پرده ميان مردم مي وي همواره به
گروه براي شكر گزاري از اين محبـت در بوسـيدن    وده است و زنان گروهنم را به مردم مي

گرفتند و همين رفتار محبوبيت بسـيار بـراي وي در ميـان     دست وي بر يكديگر سبقت مي
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) 155: 1385 ،حجـازي ( .دانسـتند  مردم فراهم آورده بود و مردم ايران او را بسيار عزيز مي
  ) 603: 1379 ،بريان(

ها از شنل يا اشارپ بلنـدي كـه    ملكه .تنوع و مدل هاي زيادي داشت ،لباس زنان درباري
  . كردند ها بود نيز استفاده مي خصوص سينه هبدن و ب ةپوشانند

  
  پوشاك زنان اشكاني
انداختند، نقابي نيز داشتند  كردند و شنلي بر سر مي ي تا زانو بر تن مييزنان عهد اشكاني قبا

و اي نسـبتاً پيچيـده    سر كـه شـيوه   ديگر هاي از پوشش .ندآويخت به پشت سر مي كه معموالً
با دستاري بلند بر فراز آن كه شنل يا نقاب بـر روي آن   ،تاجي فلزي بود نيم ،داشتسخت 

ــ   كردنـد  از ميان سر، فرق باز مي ـ موهاي خود را به سبك يونانيان. شد افكنده يا بسته مي
چـين،   پـر  ،روي زمـين، گشـاد   ي بلنـد تـا بـه   لباس زنان اين دوره پيراهن .كردند آرايش مي

 آن ةپوشيدند كه انداز داشتند كه روي اولي مينيز پيراهن ديگري . راست بود دار و يقه آستين
روي اين دو پيراهن چادري بـه سـر    و) 194 :1347ضياپور، ( ؛باز بود تر از اولي و يقه كوتاه
  )2شكل( .كردند مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2شكل 

 ةكفـش سـاد   ؛ وشـد  شده تهيه مي قالبدوزي هاي منقش و مخصوصاً هها از پارچ پيراهن
كردن گشادي  نواري بود كه براي جمعشكل  به شانكمربند ؛ وكردند پا مي مردان اشكاني را به

كه زني  استلوور موجود  ةاي از پالمير در موز نقش برجسته .بستند مي سينهپيراهن در زير 
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اش كـه   اين زن چادري بر سر دارد و از زيـر آن عمامـه   دهد كه اشكاني را نشان مي ةاز دور
  )3شكل( .خورد چشم مي است، به مشخصهاي آن  طرز مشخصي بافته به

  
  
  
  
  
  
  
  

  3 شكل
 فلزي پهن منقوش و برجسته چون نواري موهاي جلوي ،بر باالي پيشاني و پائين عمامه
يـك  ايـن بـانو،   . اسـت  هشدجمع ب سر قعدر  گونة زيبايي سرش را پوشيده و بقية موها به

  .اي كوتاه به گوش دارد ه هاي گرد به گردن و گوشواره بند از دانه رشته گردن
دمشق است كـه پوشـش زنـان ايـن دوره را      ةدر موزنيز اشكاني زني از پالمير  ةمجسم

زير يك  بهچادر ة گوشبند . اين بانو نشسته و چادري او را پوشانده است. سازد مي تر روشن
اي بر سر نهاده  عمامه. آويخته، متصل استاي به گردن  زنجيره بابيضي منقوش كه  تخته فلز

ي از جواهر زير عمامه و يها و رشته ؛داشته است و نواري فلزي موي باالي پيشاني او را نگه
، دور يقه پيـراهن زيـرين   ،آن  يك رشته گردنبند چسبيده به گردن دارد و پائين. موي اوست

پـائين و زنجيـر   ة و ميان رشـت  است بها گرانريز  ين پيراهن دو رشته سينهبر روي ا. پيداست
  )199 :1347ضياپور، (. چادر خط يقه پيراهن نمايان است

نـوع پوشـش و چـادري كـه بـه سـر       و  كردن به تصاوير مربوط به زنان اشكاني با نگاه
در و كردنـد   ميكه در اين دوره زنان پارتي حجاب خود را حفظ  شود روشن مي ،كردند مي

  .گرفتند مواردي نيز از نوع پوشش و آرايش يونانيان الهام مي
  

  پوشاك زنان ساساني
توان از روي نقوش سـنگي   مي پيشين، فقطهاي  دوره را چونساساني  ةپوشاك بانوان دور
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ميـان   زيـرا مورخـان در ايـن بـاره سـخني بـه      . جو كـرد و هاي روي ظروف جست يا طرح
و  ــ  زيبايي و ثـروت  ةاله ـ آناهيتااز نقوش سنگي  رابانوان ساساني لباس  نوع ؛اند نياورده
 هاي خارجي موجود است هاي كشور كه در موزه ـ به جامانده هاي بشقاب روي هاي طرح

بـانوان  . تـوان دريافـت   ، ميدهد هايي از انواع لباس بانوان اين دوره را نشان مي شكلكه  ـ
بـا  ماننـد بـانوان اشـكاني    را  پوشـيدند و آن  شاد ميساساني پيراهن بلند، بسيار پرچين و گ

) 249 :1385 ،حجازي) (307 :1347 ،ضياپور( .بستند ميو   كرده جمع، سينهنواري در زير 
اي كـه بـه    هـه دهد كه ال بستان نشان مي سن با بيان و توضيح نقوش داخل غار طاق كريستن

بـاال پوشـي    ،ارد و در روي آنقباي سـبك يونـاني د  ) ناهيدآ(» تاج« ،بخشد شاه افسري مي
از زير آن چهار رشـته گيسـو   . نشان پوشيده است و تاجش شبيه تاج اهورامزدا است ستاره

 .عادي زنان ايراني عهـد ساسـاني اسـت   ة اش افتاده است و اين بنا بر شيو بر دوش و سينه
  )481: 1368 ،سن كريستن(

از  و ايـن را رهاي امروزي بـوده  شبيه چاد كردند كه زنان ساساني از پوششي استفاده مي
در طـرح   .تـوان فهميـد   مـي از آن دوره به دسـت آمـده    هوي ظروف باقيماندرنقوشي كه بر

هـر يـك    :است نماياندو زن تصوير  ،دهد بزم نشان ميمجلس اي را در  بشقابي كه شاهزاده
 و ارنـد اند و شلواري چون شلوار مردان به پا د به پشت سر بسته ،دستمالي روي دهان خود

چاك و در پشـت نيـز    دامن سه يرسد و قبا در جلو اند كه تا وسط ساق پا مي قبايي پوشيده
بـراي  ) 250: 1385 ،حجازي(. دار است ها حاشيه سراسر دور دامن و چاك ؛ وچاك دارد سه

اي از شـاپور اول در   كتيبـه  ،طرز لباس و آرايش موهاي زنان ساسـاني توضيح بيشتر دربارة 
دهد كه با دسـت راسـت در حـال     اي نشان مي كه پادشاه را رو به ملكهد دارد وجوبيشاپور 

پادشـاه ساسـاني    حـالتي،  دهد و در چنين كه ملكه به او مي است گرفتن گل الله يا ساغري
اما با توجه به اينكـه  ) 36ـ  35: 1377 ،علوي( .متوجه اوست چشم به ملكه دوخته و كامالً

معني لباس و پوشش آمده است و از قبل از ساسانيان  پهلوي بهدر زبان  (cvatur)چادر  ةواژ
گيري نهايي اينكه چـادر در باسـتان اسـتفاده     در نتيجه ،گرفته است قرار مي فادهنيز مورد است

   .كند درگمي ميشده يا خير دچار سر مي
  
  گيري نتيجه

زنان مقام زرتشت، دوران  كه در چرا. داشتندي يدر زمان باستان، زنان پارسي منزلت واال. 1
در ميـان  . برسـند ...  و توانستند به مقام قضـاوت، پادشـاهي   مي ان؛ و زنبودو مردان يكسان 



  حجاب در ايران باستان   124

  1389پاييز و زمستان ، دومسال اول، شمارة ، زنان ةنام پژوهش

 واالياز مرتبـه   كهنث داشتند ؤهاي م چندين فرشته نام نيز، زرتشتي) فرشتگان(امشاسپندان 
  .داردزن در آن دوره حكايت 

ق در مـورد نـوع پوشـش و    و تحقيـ  اسـت؛ تاريخ باستان، تاريخ نظـامي و سياسـي   . 2
گرچه  ـ ي و حماسي ايرانيانكتاب ملّـ  شاهنامه حجاب زنان اين دوره كار آساني نيست و

نحـوة پوشـش زنـان آن دوره را    اما  است،مملو از تاريخ حماسي و نظامي ايرانيان باستان 
  . كند بازگو ميابياتي 
دهند كه با  رافي را نشان ميفقط حجاب زنان اش ،جا مانده از آن دوران ههاي ب تنديس. 3

مانـده از   جـا  هو آثار ب مكتوبدر منابع  تدبرها و با  ها و تنديس نوشته ، سنگتطبيق آثار كتبي
تنهـا   نـه شود كه زنان اشرافي  ميعلوم پوشش، م ةبررسي نحو در ،هاي باستاني ايراني سلسله

ين جامعه بودند و آنهـا  يزنان طبقات پابراي ي يبلكه الگو ،كردند حجاب خود را رعايت مي
  .آمدند نيز در مجالس عمومي و در منظر مردم پوشيده بيرون مي

ب در فـارس قـديم وجـود داشـته اسـت؛      حجـا  ،با توجه به اسناد ومدارك تاريخي .4
در ميان زنـان   ـ است داشته تفاوتهرچند كه نوع آن حجاب ـ  قبل از اسالم،  ديگر عبارت به

  .معمول بوده است
  
  نوشت پي

 

1. »حجوبةٌ: الحجابقد سترت ستر: السترُ وإمرأةٌ م« 
 »والخمار للمرأةِ، وهو النَّصيف وقيلَ الخمار ما تَغَطي به المرَأةُ رأسها« .2
3. »ارخم ون فَوق كَالملَحفَةِ أو هها ما تَغطي به ثيابفةِ أو ملمرأةِ دونَ الملحل اسعو ثوبردابٍ وجِلبابِ كَس« 
 »...ففيم إحتجابك « .4
آورد كه آن را سپنتامينو  قدوسي علوي خود را با روحي مقدس از قوه به فعل مياهورا مزدا ارادة . 5

شـود، بـه اجـرا     ناميده است و اعمال الوهي او به دستياري ارواح مقدسي كه امشاسپنتا گفته مي
 )459: 1386بايرناس، . (در زبان پارسي بعدا آنها را امشاسپنتدان ناميده اند. آيد درمي

اشاره كرد كه در جشني درسـال سـوم   » ملكه وشتي«شا  توان به همسر خشايار مي به عنوان نمونه. 6
دليل داشتن نقابي بر صورت و عدم شركت در حشن پادشـاهي مـورد    سلطنت خشايارشا كه به

عنـوان   دربار خلع و به جـاي آن اسـتر را بـه   ) ملكه(خشم وغضب شاه قرارگرفت واز زن اول 
شايان ذكر است كـه  ) 498: مقدس، سفراستر كتاب(گزيند  مي همسري نو و ملكة جديد دربار بر

   .ميان نيامده است اين داستان تنها در تورات آمده و در منابع ديگر تاريخي از آن ذكري به
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